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Części składowe  
 

 
Linka stalowa 
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Legenda 
 

A  Zawory odcinające 

B  Cylinder napędowy 

C Hak szynowy 

D Pierścień 

E  Urządzenia uruchamiające 

F  Dźwignia ręcznej pompy hydraulicznej 

G Przewód do cylindra wskazań fazy gazowej 

H Cylinder wskazań 

I  Przyłącze napełniania 

J  Korek 

K  Śruba otwierania awaryjnego 

L  Przewód do cylindra wskazań fazy ciekłej 

M Zamknięcie urządzenia uruchamiającego 

N Tabliczka do wskazania położenia zaworu 

O Tłoczek wskazujący 

P  Przewód ciśnieniowy 

Q Śruba odpowietrzania 

R Przewód powrotny 

S  Korek wlewu oleju ze wskaźnikiem poziomu 

T  Ręczna pompa hydrauliczna 

U Zawór zwrotny 

V  Magistrala przewodów hydraulicznych 

W Podłużnica wagonu 

X Jednostka sterująca 

Y  Tulejka prowadząca 

Z  Lista mediów 
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Najważniejsze części zaworu dennego 
 

 

Kołnierz blokowy 

Nasada zaworu 

Korpus 

Cylinder napędowy 
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Legenda 
 

1 Śruba z łbem sześciokątnym 

2 Podkładka sprężysta 

3 Pokrywa sprężyny 

4 Sworzeń 

5 Tuleja 

6 Uszczelka 

7 Kołnierz 

8 Uszczelka 

9 Popychacz 

10 Mieszek sprężysty 

11 Uszczelka 

12 Tłoczek 

13 Uszczelnienie tłoczka 

14 Śruba z łbem sześciokątnym 

15 Korek 

16 Pierścień uszczelniający 

17 Pierścień zabezpieczający 

18 Pierścień uszczelniający o-ring 

19 Pierścień uszczelniający o-ring 

20 Tulejka 

21 Pierścień 

22 Śruba z łbem sześciokątnym 

23 Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym 

24 Podkładka sprężysta 

25 Grzybek zaworu 

26 Sprężyna naciskowa 

27 Podkładka 

28 Pierścień zabezpieczający 

29 Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym 

30 Podkładka 

31 Uszczelka grzyba zaworu 
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Ważne wskazówki  
 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 
 
Uruchamiany hydraulicznie system załadunkowy HV215 jest przeznaczony wyłącznie do  
napełniania i opróżniania ruchomych i stałych zbiorników do gazów skroplonych pod 
ciśnieniem.  
 
Zastosowanie jest dopuszczalne tylko w ramach dopuszczalnego zakresu ciśnienia i 
temperatury oraz z uwzględnieniem oddziaływania chemicznego i korozyjnego. Przed 
zabudową i uruchomieniem należy sprawdzić odporność systemu załadunkowego na media 
występujące w zastosowaniu. 
 
Zmiany konstrukcyjne mogą następować tylko za pisemną zgodą wytwórcy. 
 
Każde zastosowanie wykraczające poza niniejszy opis jest uznane za niezgodne z 
przeznaczeniem. Powstałe wskutek takiego zastosowania ryzyko obciąża wyłącznie 
użytkownika. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z takiego 
zastosowania. 
 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
 
System załadunkowy może być zamontowywany, demontowany, uruchamiany, obsługiwany i 
konserwowany tylko przez wykwalifikowany personel. 
Personelem wykwalifikowanym są osoby, które są obeznane z montażem, demontażem, 
uruchamianiem, obsługą i naprawą produktu oraz mają kwalifikacje odpowiednie do 
wykonywanej pracy, np.:  

a) Wykształcenie zawodowe z branży 
b) Wykształcenie lub przeszkolenie w zastosowaniu odpowiednich środków 

bezpieczeństwa zgodnie z normami bezpieczeństwa. 
c) Wykształcenie lub przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy i zapobiegania 

nieszczęśliwym wypadkom. 
 
Przed montażem, demontażem, uruchomieniem, obsługą, konserwacją i naprawą każda 
osoba zajmująca się pracą z systemem musi przeczytać i zrozumieć całą instrukcję obsługi. 
Kompetencje i odpowiedzialność muszą zostać dokładnie określone i przestrzegane. 
 
Zastosowanie się do przepisów i wskazówek niniejszej instrukcji w zakresie montażu, 
demontażu, uruchamiania, obsługi, konserwacji i naprawy należą do zgodnego z 
przeznaczeniem zastosowania systemu załadunkowego. 
 
Operator powinien zadbać o to, aby system załadunkowy był użytkowany tylko wtedy, kiedy 
jest sprawny. 
 

  Uwaga 
 

Należy zaniechać wszelkich czynności mogących mieć negatywny wpływ na   
bezpieczeństwo. 
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Ważne wskazówki c.d. 

Wskazówka dotycząca zagrożeń 
Przy niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użyciu systemu załadunkowego przez 
niewykwalifikowany personel mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika lub 
osób trzecich. 
 
Zawory pozostają pod ciśnieniem, gdy zbiornik jest w stanie napełnionym lub 
nienapełnionym. Podczas napełniania i opróżniania dotyczy to również innych elementów. 
Należy zaniechać odkręcania śrub lub nakrętek systemu załadunkowego w tym stanie. 
Medium w postaci ciekłej lub w postaci par może wydostać się na zewnątrz i spowodować 
ciężkie zatrucie. Mogą wystąpić również poważne szkody w środowisku. 
 
Podczas napełniania i opróżniania nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru. 
 
Zawory odcinające mogą się oziębiać podczas napełniania i opróżniania. Przy operowaniu 
kółkami ręcznymi zaworów należy używać rękawic ochronnych. 
 
Wszystkie prace związane z montażem i demontażem można prowadzić tylko wtedy, gdy 
zbiornik jest odgazowany i w stanie bez ciśnienia. 
 
Należy zapewnić, aby podczas pracy nie nastąpiło niezamierzone użycie zbiornika. 
 

 Ostrzeżenie 
 
                  Nie wolno zbliżać się z otwartym ogniem ! 
 

Przy wszelkich robotach wewnątrz zbiornika należy zapewnić wystarczające   
przewietrzanie i usuwanie gazów. Należy przestrzegać dopuszczalnych wartości 
NDS dla powietrza, którym oddycha obsługa. 

 

Wymagania ustawowe 
 
Rozmieszczenie systemu załadunkowego HV215 na wagonie-cysternie odpowiada normie 
DIN 26026 lub prEN 12561-3. 
 
Zawory denne HWV 205/1-DN80 i HWV 215/1-DN80 są zgodne z ustaleniami RID/GGVSE 
cz. 6 i stanowią pierwsze wewnętrzne zamknięcie. 
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Wyjaśnienia 
 

Zakres dostawy 
 
1 zawór denny HWV 205/1-DN80 
1 zawór denny HWV 215/1-DN80 z linką stalową  
2 hydrauliczne urządzenia uruchamiające BV110 
2 tablic (nalepki) z instrukcją obsługi HV 215 
2 tablice z listą mediów (tylko dla zaworów dennych z uszczelnieniem CR) 
1 instrukcja obsługi system załadunkowego HV215 
1 zestaw świadectw odbiorczych 
 
 
 
Następujące części/komponenty nie należą do standardowego zakresu dostawy, ale mogą 
być dostarczone oddzielnie: 
 
1 zestaw przewodów połączeniowych 
4 zawory odcinające DN 80 
2 kołnierze blokowe  
 

Opis systemu 
 
Uruchamiany hydraulicznie system załadunkowy HV215 służy do  napełniania i opróżniania 
ruchomych i stałych zbiorników do gazów skroplonych pod ciśnieniem. 
 
System załadunkowy składa się z dwóch zaworów dennych szybkozamykających się, dwóch 
urządzeń uruchamiających, zaworów odcinających, haka szynowego i linki stalowej. 
Niezbędne do pracy połączenia mogą być wykonane z rur hydraulicznych i przewodów 
elastycznych (węży) lub tylko z węży. 
 
Zawory denne HWV 205/1-DN80 i HWV 215/1-DN80 (z jednostką sterującą) są montowane 
w kołnierzach blokowych w dnie zbiornika. Oba zawory są równocześnie otwierane i 
zamykane.  Zawory denne są połączone przez trójnik wylotowy bezpośrednio z zaworami 
odcinającymi. Oba zawory mogą być stosowane jako zawory fazy ciekłej lub gazowej.  
 
Urządzenia uruchamiające składają się pompy hydraulicznej, cylindra wskazań położenia  
dla fazy ciekłej i cylindra wskazań położenia dla fazy gazowej. Urządzenia uruchamiające są 
umieszczone po obu stronach wagonu-cysterny. Aby otworzyć zawory denne wystarczy użyć 
urządzenia uruchamiającego po jednej stronie. 
 
Podczas napełniania lub opróżniania wagonu-cysterny hak szynowy utrzymuje poprzez linkę 
stalową zawory w położeniu otwartym. W razie niebezpieczeństwa, np. konieczność nagłego 
przerwania operacji lub nieprzewidzianego przemieszczenia się wagonu hak szynowy 
wyczepia się z szyny i zawory zamykają się (szybkie zamknięcie). 
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Wyjaśnienia c.d. 
 

Opis działania systemu 
 
System załadunkowy HV215 jest stosowany do napełniania i opróżniania zbiorników gazów 
skroplonych pod ciśnieniem. 
 
Jeden zawór denny przeznaczony jest do fazy ciekłej drugi do fazy gazowej. Oba działają 
równocześnie.  
 
Linka stalowa jest napinana przez zaczepienie urządzenia napinającego (np. hak szynowy 
typu VZ 10) o szynę. Napięta linka utrzymuje zawór kulowy w jednostce sterującej układu 
hydraulicznego w pozycji zamkniętej. 
 
Ciśnienie w układzie hydraulicznym wytwarzane jest ręczną pompą hydrauliczną 
umieszczoną w urządzeniu uruchamiającym BV 100. Olej pod ciśnieniem porusza tłok w 
cylindrze napędowym zaworu dennego. Zawór zostaje otwarty. 
 
Aktualne położenie obu zaworów jest pokazane przez odpowiadające im cylindry wskazań w 
urządzeniach uruchamiających BV 110.  
 
Szybkie zamknięcie obu zaworów dennych ( w czasie krótszym niż 1 sekunda) następuje po 
wyczepieniu haka szynowego tzn. zwolnieniu linki stalowej i odciążeniu układu 
hydraulicznego.  
 
Przedwczesnemu zamknięciu zaworów dennych wskutek przecieków w ręcznej pompie 
hydraulicznej zapobiega zawór zwrotny umieszczony w urządzeniu uruchamiającym BV 110.  
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Wyjaśnienia c.d. 
 

Dane techniczne 
 

  Uwaga 
                   Granice zastosowania zaworów dennych są podane na tabliczce znamionowej ! 
 

 
 
 
 

Graniczne zastosowania zaworów dennych 

Ciśnienie nominalne PN [bar] 25 

Ciśnienie kontrolne [bar] 37,5 

Zakres temperatur z uszczelnieniem grzyba 
zaworu  CR [oC] - 40 do + 50 

Zakres temperatur z uszczelnieniem grzyba 
zaworu  PTFE [oC] - 50 do + 50 

Rodzaj przyłącza korpusu do zaworu dennego Przyłącza do spawania z trójnikiem 
wylotowym o średnicy zewnętrznej 88,9 mm

Siła zamykania sprężyny grzyba zaworu [N] 322 +30 

Skok grzyba zaworu [mm] > 21,2 

Napełnianie Opróżnianie 
Współczynnik oporu przepływu ζ 

3,3 2,8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ zaworu dennego 

Numer dopuszczenia typu 

Numer fabryczny Gestra 

Ciśnienie próbne 

Rodzaj uszczelnienia w 
zaworze 
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Wyjaśnienia c.d. 
 
Dane techniczne c.d. 

Numer pozycji Nazwa części Materiał 

- Korpus 1.0566 

22 Śruba M16 z łbem sześciokątnym  A2-70 lub A4-70 

14 Śruba M12 z łbem sześciokątnym A2-70 

7 Kołnierz 1.4571 

25 Grzyb zaworu 1.4571 

26 Sprężyna naciskowa 1.4310 

3 Pokrywa sprężyny 1.4301 

4 Sworznie 1.4301 

10 Mieszek sprężysty, kompletny 1.4541 i 1.4571 

6, 8 ,11 Uszczelki PTFE 

31 Uszczelka grzyba zaworu PTFE lub CR 

23 Śruba z łbem walcowym z gniazdem 
sześciokątnym A2-70 

18, 19 O-ring NBR 70 Shore 

5 Tuleja 1.4313 

 
Ciężary [kG] HWV 205/1 HWV 215/1 BV 110 

Korpus 20 20 - 

Nasada zaworu 9 9 - 

Napęd hydrauliczny 7 7 - 

Jednostka sterująca - 3 - 

Razem 36 39 2 x 16 
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Wyjaśnienia c.d. 

Lista mediów 
 

Nazwa produktu Klasa Kod Numer 
UN 

Uszczelnienie 
grzyba z PTFE 

od -50o C 
do +50o C 

Uszczelnienie
grzyba z CR 

od -40o C 
do +50o C 

1 Propan 2 2F 1978 X X 

2 Butan 2 2F 1011 X X 

3 Propen 2 2F 1077 X X 

4 Buten-1 2 2F 1012 X X 

5 Butadien-1 2 2F 1010 X X 

6 Amoniak 2 2TC 1005 X X 

7 Chlorek etylu 2 2F 1037 X  

8 Chlorek metylu 2 2F 1063 X  

9 Chlorek winylu 2 2F 1086 X  

10 Gaz R12 2 2A 1028 X  

11 Gaz R21 2 2A 1029 X  

12 Gaz R22 2 2A 1018 X  

13 Gaz R114 2 2A 1958 X  

14 Gaz R115 2 2A 1020 X  

15 Gaz R12B1 2 2A 1974 X  

16 Bromek metylu 2 2T 1062 X  

17 Metylamina, bezwodna 2 2F 1061 X  

18 Dwumetylamina, bezwodna 2 2F 1032 X  

19 Trójmetylamina, bezwodna 2 2F 1083 X  

20 Etylamina, bezwodna 2 2F 1036 X  

21 Sześciofluoropropylen R121 2 2A 1858 X  

22 Eter 2 2F 1033 X  

23 Trójchloroetylen R133a 2 2A 1983 X  
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Nazwa produktu Klasa Kod Numer UN 

Uszczelnienie 
grzyba z PTFE 

od -50o C 
do +50o C 

Uszczelnienie 
grzyba z CR 

od -40o C 
do +50o C 

24 Tlenek etylu z maks. 10% 
zawart. CO2  

2 2F 1040 X  

25 Tlenek etylu z azotem do 
10 bar przy 50o C   2 2F 1040 X  

26 Mieszanina F1 2 2A 1078 X  

27 Mieszanina F2 2 2A 1078 X  

28 Mieszanina P1 2 2A 1060 X  

29 Mieszanina A (nazwa 
handlowa – butan) 2 2A 1965 X X 

30 Mieszanina AO (nazwa 
handlowa- butan) 2 2A 1965 X X 

31 Mieszanina A1 2 2A 1965 X X 

32 Mieszanina B 2 2F 1965 X X 

33 Mieszanina C (nazwa 
handlowa-propan) 2 2F 1965 X X 

34 Mieszaniny węglowodorów 
z butadienem-1,3 2 2F 1010 X X 

35 Izobutan 2 2F 1969 X  

36 Izobuten 2 2F 1055 X  

37 Cisbuten-2 2 2F 1012 X X 

38 Transbuten-2 2 2F 1012 X X 

39 Cyklopropan 2 2F 1027 X  

40 Mieszanina gazów R500 2 2A 2602 X  

41 Mieszanina gazów R502 2 2A 1973 X  

42 Dwutlenek węgla 2 3A 2187 X  

43 Etylen 2 3F 1038 X  
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Zabudowa 
 

Hydrauliczny system załadunkowy HV 215 
 
Zaleca się stanowczo , aby czynności montażowe opisane w niniejszej instrukcji były 
prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane błędnym montażem. 

Wszystkie elementy użyte do montażu muszą odpowiadać wymaganiom technicznym 
stawianym przez producenta. Jest to zawsze zagwarantowane w przypadku używania części 
oryginalnych. 

Przy montażu należy używać urządzeń podnośnikowych odpowiednich do występujących 
ciężarów. Można używać tylko urządzeń sprawnych i odpowiednich. 

Przy wykonywaniu połączeń spawanych należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących 
spawania. Miejsca spawane muszą być oczyszczone przed spawaniem. 

Przy połączeniach kołnierzowych należy zwrócić uwagę na właściwe położenie uszczelek 
między kołnierzami. Powierzchnie uszczelniane muszą być oczyszczone przed montażem. 

Przed zabudową zaworów należy usunąć wszelkie opakowania transportowe i 
zabezpieczenia przyłączy. 

Zaleca się wykonywanie prac montażowych w następującej kolejności: 

 Kołnierz blokowy 

 Zawór denny HWV 205/1 – DN80 

 Zawór denny HWV 215/1 – DN80 

 Prowadzenie linki stalowej 

 Urządzenia uruchamiające BV 100 

 Przewody połączeniowe 

 Naklejenie tablic z instrukcją obsługi 

 Naklejenie tablic z listą mediów 
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Zabudowa c.d. 

Kołnierze blokowe 
Kołnierze blokowe dla zaworów dennych HWV 205/1 – DN80 i HWV 215/1 – DN80 są 
identyczne pod względem kształtu i montażu. 

Kołnierze nie wchodzą w skład standardowego zakresu dostawy systemu HV 215, mogą być 
jednak dostarczone przez Gestra na oddzielne zamówienie. 

Kołnierze są dostarczane przez Gestra w następujących wersjach materiałowych: 

 P355NL1 (1.0566, stare oznaczenie TStE 355) 

 S420NL (1.8912, stare oznaczenie TStE 420) 

 P460NL1 (1.8915, stare oznaczenie TStE 460) 

Inne materiały na zapytanie. 

Kołnierze blokowe są dostarczane przez Gestra ze średnicą standardową 430+6mm. Aby 
uniknąć różnicy między grubością ścianki zbiornika i grubością kołnierza blokowego w 
miejscu spawania, należy dopasować zewnętrzną średnicę kołnierza D odpowiednio do 
grubości ścianki zbiornika S (patrz rysunek na stronie 18). Następnie należy wykonać spoinę 
spawaną zgodnie z wybraną technologią. 

Kołnierze blokowe są spawane w odpowiednim miejscu w dolnej części zbiornika. 

Do obliczeń wytrzymałościowych zbiornika ciśnieniowego wg AD-B1/B9 należy przyjąć 
wymiary wzmocnienia pokazane na rysunku ze strony 18. 

  Uwaga 

Po wyżarzaniu należy skontrolować stan otworów gwintowanych i powierzchni 
uszczelniających i w razie potrzeby oczyścić je lub dokonać poprawek. 

Wymiar orientacyjny S waha się w ramach tolerancji kuźniczych. Musi być 
uzyskany prze odpowiednią obróbkę średnicy zewnętrznej D ! 
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Zabudowa c.d. 
Kołnierze blokowe c.d. 
 

 
 

Wymiar orientacyjny, waha się w granicach tolerancji kuźniczych 

Kształt spoiny zależny od założonej technologii i wymagań 
nadzoru 

Oś wzdłużna zbiornika 
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Zabudowa c.d. 

Zawór denny HWV 205/1 – DN80 
Zawór denny jest dostarczany w dwóch podzespołach : nasada zaworu i korpus z cylindrem 
napędowym. Dostawa zawiera również zestaw części do montażu. 

Zestaw części do montażu nasady zaworu zawiera: 

 1 uszczelkę φ 125  

 12 podkładek sprężystych 

 12 Śrub M16 x 30 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym 

W pierwszej kolejności należy zamontować nasadę zaworu w kołnierzu blokowym, od 
zewnątrz. Patrz strona 21. 

1. Położyć uszczelkę 6 na nasadzie zaworu 

2. Nasadę zaworu przymocować do kołnierza używając dostarczonych śrub z 
łbem walcowym 23 i podkładek sprężystych 24. Moment dokręcania 120 Nm. 
Śruby nasmarować typowym środkiem przeznaczonym do tego celu. Dokręcać 
stopniowo, „na krzyż”. 

3. Odległość między dolną płaszczyzną grzyba zaworu 25 i kołnierzem 7 (wymiar 
kontrolny 1 patrz strona 21) podlega sprawdzeniu. Można użyć w tym celu np. 
kątownika przystawionego do dolnej płaszczyzny nasady zaworu i zmierzyć 
wymiar do dolnej krawędzi grzyba zaworu. Wymagana wartość to 7 + mm. Przy 
odchyleniach od tego wymiaru należy sprawdzić siedzisko uszczelki 31 w 
grzybie zaworu 25. W danym wypadku grzyb zaworu 25 pozwala się lekko 
unieść ręką. Źródłem błędów może być zanieczyszczona uszczelka lub 
nieprawidłowe siedzisko uszczelki grzyba zaworu 31. Jeśli tolerancja po tej 
kontroli jest nadal niedotrzymana  należy zawiadomić serwis Gestry , podając 
numer fabryczny zaworu umieszczony na tabliczce znamionowej. 

  Uwaga 
Powierzchnie uszczelniające należy sprawdzać pod kątem czystości i w razie 
potrzeby oczyścić. 

           Należy zachować zalecane momenty dokręcenia śrub ! 
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Zabudowa c.d. 
Zawór denny HWV 205/1 – DN80 c.d. 
W następnej kolejności po nasadzie zaworu następuje montaż korpusu z cylindrem 
napędowym. 

Zestaw części do montażu korpusu zaworu zawiera: 

 1 uszczelkę φ 125 

 6 śrub z łbem sześciokątnym M16 x 140 

 1 zapasową uszczelkę 

Korpus jest dostarczany jako kompletny zespół wraz z cylindrem napędowym. Patrz rysunki 
na str. 4 i 21. 

1. W pierwszej kolejności należy przyspawać zgodnie z technologią trójnik wylotowy. 
Króciec korpusu jest przystosowany do rury o średnicy zewnętrznej 88,9 mm. Przed 
spawaniem może być konieczne odłączenie cylindra napędowego B od korpusu. W tym 
celu należy odkręcić śruby z łbem sześciokątnym 14 i ostrożnie zdjąć cylinder napędowy 
B. Uszczelkę 11 należy odrzucić. Nie nadaje się ona do powtórnego użytku. Należy użyć 
dołączonej uszczelki zapasowej. 

2. Moment dokręcenia śrub 14 wynosi 50 Nm i musi być kontrolowany. Jeśli cylinder 
napędowy B został zdemontowany, śruby 14 należy dokręcić momentem 50 Nm. Śruby 
nasmarować typowym środkiem przeznaczonym do tego celu. Dokręcać stopniowo, „na 
krzyż”. 

3. Następnie należy sprawdzić skok popychacza 9 w korpusie z cylindrem napędowym B. 
W tym celu należy sprawdzić wymiar kontrolny 2 i 3 (patrz rysunek na str. 21) od górnej 
krawędzi popychacza 9 do powierzchni uszczelniającej przy zwolnionym mieszku 
sprężystym 10 i przy mieszku sprężystym 10 w skrajnym dolnym położeniu. Jeśli odstęp 
jest poza tolerancją , należy sprawdzić , czy popychacz 9 łatwo się daje poruszać. Jeśli 
występują zacięcia , należy usunąć przyczynę aby popychacz 9 można było łatwo 
(ręcznie) poruszać. Jeśli nie wykryto błędu, należy zawiadomić serwis Gestry , podając 
numer fabryczny zaworu umieszczony na tabliczce znamionowej. 

4. Na koniec należy umieścić uszczelkę 8 na dnie nasady zaworu i przymocować korpus do 
kołnierza blokowego używając dostarczonych śrub z łbem sześciokątnym 22. Moment 
dokręcania 120 Nm. Śruby nasmarować typowym środkiem przeznaczonym do tego 
celu. Dokręcać stopniowo, „na krzyż”. 

 

  Uwaga 
 

Należy zapewnić , że prace spawalnicze i wyżarzanie nie miały negatywnego 
wpływu  na działanie uszczelnień ! Powierzchnie uszczelniające należy 
sprawdzać po kątem ich czystości i w razie potrzeby oczyścić. 
Zawsze wymieniać uszczelkę w przypadku demontażu cylindra napędowego ! 
Bezwzględnie dotrzymać podanych momentów dokręcania ! 
Nie wolno używać popychacza 9 jako uchwytu ! 
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Zabudowa c.d. 
 
Zawór denny HWV 205/1 – DN80 c.d. 
 

 
 
 
 
 

Moment dokręcania 
120 Nm 
Widok obrócony o 15o 

Moment dokręcania 
120 Nm 

Widok obrócony o 90o Widok  
obrócony  
o 90o 

Moment dokręcania 
50 Nm 
Widok obrócony o 45o 

Trójnik 
wylotowy 
φ 88,9 

 
Wymiar kontrolny „1” 
w nasadzie zaworu 

Wymiar kontrolny „2” 
na korpusie z cylindrem 
napędowym (mieszek 
sprężysty zwolniony) 

Wymiar kontrolny „3” na 
korpusie z cylindrem 
napędowym (mieszek 
sprężysty w skrajnym dolnym 
położeniu) 
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Zabudowa c.d. 

Zawór denny HWV 215/1 – DN80 
 

Zawór denny jest dostarczany w trzech podzespołach : nasada zaworu, korpus z cylindrem 
napędowym i jednostka sterująca. Dostawa zawiera również zestaw części do montażu. 

Zestaw części do montażu nasady zaworu zawiera: 

 1 uszczelkę φ 125  

 12 podkładek sprężystych 

 12 Śrub M16 x 30 z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym 

W pierwszej kolejności należy zamontować nasadę zaworu w kołnierzu blokowym, od 
zewnątrz. Patrz strona 25. 

4. Położyć uszczelkę 6 na nasadzie zaworu 

5. Nasadę zaworu przymocować do kołnierza używając dostarczonych śrub z 
łbem walcowym 23 i podkładek sprężystych 24. Moment dokręcania 120 Nm. 
Śruby nasmarować typowym środkiem przeznaczonym do tego celu. Dokręcać 
stopniowo, „na krzyż”. 

6. Odległość między dolną płaszczyzną grzyba zaworu 25 i kołnierzem 7 (wymiar 
kontrolny 1 patrz strona 25) podlega sprawdzeniu. Można użyć w tym celu np. 
kątownika przystawionego do dolnej płaszczyzny nasady zaworu i zmierzyć 
wymiar do dolnej krawędzi grzyba zaworu. Wymagana wartość to 7 + mm. Przy 
odchyleniach od tego wymiaru należy sprawdzić siedzisko uszczelki 31 w 
grzybie zaworu 25. W danym wypadku grzyb zaworu 25 pozwala się lekko 
unieść ręką. Źródłem błędów może być zanieczyszczona uszczelka lub 
nieprawidłowe siedzisko uszczelki grzyba zaworu 31. Jeśli tolerancja po tej 
kontroli jest nadal niedotrzymana  należy zawiadomić serwis Gestry , podając 
numer fabryczny zaworu umieszczony na tabliczce znamionowej. 

  Uwaga 
 Powierzchnie uszczelniające należy sprawdzać pod kątem czystości i w razie    
potrzeby oczyścić. 
Należy zachować zalecane momenty dokręcenia śrub ! 
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Zabudowa c.d. 
Zawór denny HWV 215/1 – DN80 c.d. 
W następnej kolejności po nasadzie zaworu następuje montaż korpusu z cylindrem 
napędowym. 

Zestaw części do montażu korpusu zaworu zawiera: 

 1 uszczelkę φ 125 

 6 śrub z łbem sześciokątnym M16 x 140 

 1 zapasową uszczelkę 

Korpus jest dostarczany jako kompletny zespół wraz z cylindrem napędowym. Patrz rysunki 
na str. 4 i 25. 

1. W pierwszej kolejności należy przyspawać zgodnie z technologią trójnik wylotowy. 
Króciec korpusu jest przystosowany do rury o średnicy zewnętrznej 88,9 mm. Przed 
spawaniem może być konieczne odłączenie cylindra napędowego B od korpusu. W tym 
celu należy odkręcić śruby z łbem sześciokątnym 14 i ostrożnie zdjąć cylinder napędowy 
B. Uszczelkę 11 należy odrzucić. Nie nadaje się ona do powtórnego użytku. Należy użyć 
dołączonej uszczelki zapasowej. 

2. Moment dokręcenia śrub 14 wynosi 50 Nm i musi być kontrolowany. Jeśli cylinder 
napędowy B został zdemontowany, śruby 14 należy dokręcić momentem 50 Nm. Śruby 
nasmarować typowym środkiem przeznaczonym do tego celu. Dokręcać stopniowo, „na 
krzyż”. 

3. Następnie należy sprawdzić skok popychacza 9 w korpusie z cylindrem napędowym B. 
W tym celu należy sprawdzić wymiar kontrolny 2 i 3 (patrz rysunek na str. 25) od górnej 
krawędzi popychacza 9 do powierzchni uszczelniającej przy zwolnionym mieszku 
sprężystym 10 i przy mieszku sprężystym 10 w skrajnym dolnym położeniu. Jeśli odstęp 
jest poza tolerancją , należy sprawdzić , czy popychacz 9 łatwo się daje poruszać. Jeśli 
występują zacięcia , należy usunąć przyczynę aby popychacz 9 można było łatwo 
(ręcznie) poruszać. Jeśli nie wykryto błędu, należy zawiadomić serwis Gestry , podając 
numer fabryczny zaworu umieszczony na tabliczce znamionowej. 

4. Następnie należy umieścić uszczelkę 8 na dnie nasady zaworu i przymocować korpus do 
kołnierza blokowego używając dostarczonych śrub z łbem sześciokątnym 22. Moment 
dokręcania 120 Nm. Śruby nasmarować typowym środkiem przeznaczonym do tego 
celu. Dokręcać stopniowo, „na krzyż”. 

5. Na koniec należy zaczepić ucho sprężyny naciągowej 42 z jednostki sterującej X za 
śrubę z łbem sześciokątnym 22. 

 

  Uwaga 
 

Należy zapewnić , że prace spawalnicze i wyżarzanie nie miały negatywnego 
wpływu  na działanie uszczelnień ! Powierzchnie uszczelniające należy 
sprawdzać po kątem ich czystości i w razie potrzeby oczyścić. 
Zawsze wymieniać uszczelkę w przypadku demontażu cylindra napędowego ! 
Bezwzględnie dotrzymać podanych momentów dokręcania ! 
Nie wolno używać popychacza 9 jako uchwytu ! 
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Zabudowa c.d. 
Zawór denny HWV 215/1 – DN80 c.d. 
W ostatniej kolejności mocuje się jednostkę sterującą do korpusu zaworu. 

Zestaw części dom montażu jednostki sterującej zawiera: 

 2 śruby dwustronne M16 x 35 

 2 podkładki sprężyste 

 2 nakrętki sześciokątne M16 

Jednostka sterująca jest dostarczana w komplecie z zaworem kulowym. Rysunki są na 
stronach 4 i 25. 

1. Śruby dwustronne 35 należy wkręcić w korpus. Moment dokręcania 120 Nm. 

2. Jednostkę sterującą  X przymocować do korpusu używając podkładek sprężystych 33 i 
nakrętek 34. Moment dokręcania 120 Nm. 

3. Na koniec zaczepić sprężynę naciągową 42 za dźwignię zaworu kulowego 36. 

 

  Uwaga 
 

Bezwzględnie dotrzymać podanych momentów dokręcania ! 
 

Wałek sterujący zaworu kulowego musi się z łatwością poruszać. W razie 
potrzeby można użyć typowego smaru. Należy zaniechać wszelkiej obróbki 
powierzchni, np. malowania. 

 
Prowadzenie linki stalowej należy rozwiązać w taki sposób, aby nie miała ona 
kontaktu z trójnikiem wylotowym ! 

 
Nie wolno używać popychacza 9 jako uchwytu ! 
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Zabudowa c.d. 
 
Zawór denny HWV 215/1 – DN80 c.d. 
 

 
 
 

Moment dokręcania 
120 Nm 
Widok obrócony o 15o 

Moment dokręcania 120 Nm

Widok obrócony o 90o 

Moment dokręcania 50 Nm 
Widok obrócony o 45o 

Widok obrócony o 90o 

Moment 
dokręcania 
120 Nm 

 
Wymiar kontrolny „1” 
w nasadzie zaworu 

Wymiar kontrolny „2” 
na korpusie z cylindrem 
napędowym (mieszek 
sprężysty zwolniony) 

Wymiar kontrolny „3” na 
korpusie z cylindrem 
napędowym (mieszek 
sprężysty w skrajnym dolnym 
położeniu) 
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Zabudowa c.d. 

Prowadzenie linki stalowej 
Do prowadzenia linki stalowej należy umieścić na wagonie-cysternie tulejkę prowadzącą Y. 
 
Miejsce na umieszczenie tulejki prowadzącej Y należy wybrać tak, aby linka stalowa 
wychodziła z jednostki sterującej X pod kątem ok. 45o. Patrz rysunek na stronie 4. 
 
1. Linka stalowa jest dostarczana przez wytwórcę z długością 1500 mm i musi być ucięta na 

odpowiednią długość. 
2. Do połączenia linki stalowej z hakiem szynowym C lub innym urządzeniem należy użyć 

pierścienia D zgodnego z DIN 26026. Pierścień D nie wchodzi w skład dostawy Gestra ! 
Do umocowania pierścienia D należy użyć dostarczonego zacisku. Śruby w zacisku 
należy dokręcić momentem 2 Nm. 

 

 
 

  Uwaga 
Linka stalowa nie może być prowadzona ani przeciągana przez ostre krawędzie. 

 
Ułożenie linki stalowej, tulejki prowadzącej Y i pierścienia D do mocowania 
urządzenia sterującego musi być zgodne z DIN 26026 i prEN 12561-3. 

 
 
 
 
 
 

Górna krawędź szyny 

Linka stalowa 

Tulejka 
prowadząca 

Przy otwartych zaworach 

Pierścień do zaczepienia 
urządzenia sterującego (np. haka 
szynowego 

Gdy odległość zderzaków 
wynosi 1060 
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Zabudowa c.d. 

Urządzenia uruchamiające BV 110 
Urządzenia uruchamiające należy umieścić w łatwo dostępnych miejscach, na obu bokach 
zbiornika. 
 
Do każdego urządzenia uruchamiającego przynależą: 
 

 1 dźwignia ręczna 
 1 tabliczka (nalepka) do wskazań położenia zaworu. (Nr kat 048561) 

 
Urządzenia uruchamiające są dostarczane w stanie kompletnie zmontowanym. Rysunki na 
stronie 4 
 
1. Urządzenie uruchamiające E jest mocowane do podłużnicy połączeniem śrubowym lub 

spawanym. Do połączenia śrubowego są przeznaczone dwa otwory o średnicy 13 mm w 
korpusie urządzenia uruchamiającego E. Odpowiednie śruby i podkładki sprężyste nie 
wchodzą w skład dostawy Gestra. Prace spawalnicze są wykonywane zgodnie z 
technologią i wymaganiami nadzoru. 

2. Po zakończeniu prac spawalniczych i malarskich należy nakleić tabliczę N wskazującą 
położenie zaworów na tylnej ścianie korpusu , za cylindrami wskazującymi O. 

 

 
 

  Uwaga 
Dostarczana przez Gestra dźwignia ręczna wystaje przy zamkniętej klapie ok. 
300 mm za tylną ściankę korpusu. 

 
Jeśli to konieczne, dźwignię można skrócić maks. o 150 mm 

 
Po pracach spawalniczych należy bezwzględnie naprawić uszkodzone powłoki 
malarskie. 

 

Wymiary w mm 
Głębokość korpusu 164 
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Zabudowa c.d. 

Przewody przyłączeniowe 
Przewody przyłączeniowe mają różne długości zależne od wymiarów i konstrukcji zbiornika. 
Niezbędne długości można wpisać do umieszczonej na stronie 30 tabeli. 
 
Do wykonania połączeń można użyć kombinacji rur hydraulicznych i przewodów 
elastycznych lub tylko przewodów elastycznych (węży hydraulicznych). 
 
Konkretne rozmieszczenie przewodów łączących zależy od konstrukcji cysterny. 
Rysunki są na stronach 4 i 30. 
 
1. Jedno z możliwych rozwiązań polega na wspawaniu między elementami W , do których 

są przymocowane urządzenia uruchamiające E ,  magistrali V (kształtownik stalowy np. 
kątownik 100 x 50 x 6 wg EN 10056-1.  W tym wariancie można przewidzieć po lewej 
stronie poprzecznicy V wolne miejsce na wolne od zagięć ułożenie przewodów 
hydraulicznych. 

 
2. Rury hydrauliczne będą dopasowane do poprzecznicy V pod względem długości i 

kształtu, przy czym należy je umieścić po wewnętrznej, skierowanej ku zaworowi 
dennemu stronie poprzecznicy V. Poprzecznica V służy wtedy jako osłona przewodów. 

 
3. Rury hydrauliczne powinny być przymocowane do poprzecznicy V obejmami g. 
 
4. Do połączenia rur hydraulicznych z przewodami biegnącymi wzdłuż osi zbiornika należy 

użyć trójników a. 
 
5. Aby uzyskać elastyczność połączenia między rurami hydraulicznymi i urządzeniami 

uruchamiającymi E należy użyć przygotowanych wcześniej węży hydraulicznych o 
długości ok. 280 mm.  Po stronie służącej do połączenia z urządzeniem uruchamiającym 
E posiadają one kolanko 90o z nakrętką M16 x 1,5 , a po stronie służącej do połączenia z 
rurami hydraulicznymi śrubunek M16 x 1,5. 

 
6. Połączenia p , q , r , s między magistralą V (rury w poprzecznicy) a zaworami dennymi 

mogą być wykonane z rur hydraulicznych. 
 
7. Połączenia d , e , f z jednostką sterującą powinny być wykonane z przewodów 

elastycznych z przyłączami gwintowanymi M16 x 1,5. 
 
8. W zależności od długości przewodów należy stosować obejmy g. Zaleca się odstęp 

między obejmami ok. 500 mm. Dla przewodów r , s jest to na ogół niezbędne z uwagi na 
długość przewodów. 

 
Jeśli zastosowane będą wyłącznie przewody elastyczne, należy dopasować ich długości i 
zastosować odpowiednie przyłącza. 
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Zabudowa c.d. 
 
Przewody przyłączeniowe c.d. 
 
Jeśli poprowadzenie przewodów do przyłączy na cylindrach napędowych zaworów dennych 
HWV 205/1 – DN80 lub HWV 215/1 – DN80 jest ze względu na warunki zabudowy trudne lub 
niemożliwe, można zamienić miejscami przyłącza i króciec do napełniania cylindrów olejem. 
 
Niezbędne narzędzie: klucz SW 19. Przyłącza dokręcać momentem 40 Nm. 
 

 
 

  Uwaga 
Rury hydrauliczne muszą być zgodne z DIN 2391 i wykonane z materiału St 37.4 
NBK, grubość ścianki 10 x 1 mm. 

 
Przewody elastyczne muszą być wykonane zgodnie z EN 853 – 1SN 8. 

 
Przy zabudowie przewodów hydraulicznych należy zachować lekkie 
nachylenie ku środkowi, tak aby umożliwić odpowietrzenie systemu 
hydraulicznego. 

 
Jeśli to konieczne, należy zastosować środki zapobiegające drganiom 
poprzecznicy. 

 
W rurach hydraulicznych biegnących do cylindrów napędowych należy 
zastosować łuki kompensacyjne, które będą mogły przejąć ewentualne 
drgania. 

 
Miękkie  uszczelnienia przyłączy należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń. 
Do ponownego użytku nadają się tylko nieuszkodzone uszczelki. 
Uszczelki z defektami należy wymienić. 

 
 
Zabudowa c.d. 

Przyłącze do 
spawania z 
trójnikiem 
wylotowym

Przyłącze do 
cylindra wskazań Przyłącze do 

napełniania 
Przyłącze do 
napełniania 

HWV 205/1 
Standardowe rozmieszczenie przyłączy 

HWV 215/1 
Standardowe rozmieszczenie przyłączy 
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Przewody hydrauliczne systemu załadunkowego HV 215 
 

 
 
 

Oznaczenie Opis Ilość 

a 
Trójnik 
(dostawca np. 
Walterscheid 
lub Ermeto)  

5 

b 

Trójnik 
nastawny  
(dostawca np. 
Walterscheid 
lub Ermeto)  

1 

c 
Przewód 
hydrauliczny  
z kolankiem 90o 

i przyłączem 
 

8 

d , e , f  
Przewód 
hydrauliczny z 2 
śrubunkami  

Po 1 sztuce 

g 
Obejma do rur , 
podwójna 
(dostawca np. 
Stauff)  

10 

 
Pozycja Długość [mm] Pozycja Długość [mm] Pozycja Długość [mm] 

h  n  d  
i  o  e  
j  p  f  
k  q  
l  r  

m  s  

Pozycje h – s: orurowanie sztywne można 
wykonać z rur o średnicy zewnętrznej 10 
mm. 
Rury dostarczane przez Gestra są proste, 
bez łuków. 

Zabudowa c.d. 

Łuk kompensacyjny do zaworu fazy ciekłej 
(tylko dla połączeń z rur hydraulicznych) 

Łuk kompensacyjny do 
zaworu fazy gazowej (tylko 
dla połączeń z rur 
hydraulicznych) 
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Naklejenie tablic z instrukcją obsługi HV 215 
Tablice z instrukcją obsługi należy nakleić po obu stronach zbiornika w dobrze widocznym 
miejscu w bezpośredniej bliskości armatury. 
 
1. Podłoże powinno być suche , czyste i odtłuszczone. 
2. Papier ochronny na odwrocie (nadruki „Conrolltac”) należy odciągnąć od folii. 
3. Przyłożyć tablicę w przewidziane miejsce, ale nie dociskać. Dopóki tablica nie zostanie 

dociśnięta, można ją przesuwać w celu dokładnego ustawienia. 
4. W celu ostatecznego umocowania należy docisnąć tablicę łopatką z tworzywa 

sztucznego zaczynając od środka ku brzegom. Należy zwrócić uwagę, aby pod nalepką 
nie pozostało powietrze. 

5. Usunąć ostrożnie papier przekładkowy (folię ochronną) zaczynając od narożnika. W razie 
potrzeby docisnąć narożnik. 

6. Jeśli pozostały pęcherze powietrza, należy je przekłuć igłą i docisnąć folię. 
 

 

Naklejenie  listy mediów 
Listę mediów nakleja się na obu urządzeniach uruchamiających tylko w przypadku 
zastosowania zaworów dennych z uszczelnieniem grzyba zaworu z CR. 
Rysunek na stronie 4. 
Tablice z listą mediów Z nakleja się w dobrze widocznym miejscu, pośrodku wewnętrznej 
strony klapy obu urządzeń uruchamiających E. 

 
Zabudowa c.d. 
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Napełnianie i odpowietrzanie układu hydraulicznego 
W celu napełnienia całego układu hydraulicznego systemu załadunkowego konieczne są 
dwa kroki: 
1. Napełnienie napędu hydraulicznego 

Kolejność: obie strony oddzielnie, po kolei. 
2. Napełnienie układu wskazań 

Kolejność:  1. Faza ciekła 
       2. Faza gazowa 

 
Napełnienie systemu hydraulicznego jest konieczne po montażu systemu załadunkowego, 
po czynnościach naprawy i konserwacji. 

  Uwaga 
Producent zaleca stosowanie olejów ESSO Zerice 22, ARAL Vitamol 4004 lub 
równoważnych. 

Napełnianie i odpowietrzanie napędu hydraulicznego 
Przed napełnieniem załączyć ukłąd hydrauliczny bez ciśnienia. 
Rysunki są na stronach 4 i 25 
 
1. Zwolnić linkę stalową . Zawór kulowy 36 w jednostce sterującej X zaworu dennego HWV 

215/1–DN80 otwiera automatycznie układ hydrauliczny. 
 
2. Odkręcić korek wlewu oleju z bagnetem (oznaczony czerwoną kropką) S w ręcznej 

pompie hydraulicznej T i napełnić zbiornik olejem. 
 
 
3. Zamknąć zawór kulowy 36 jednostki sterującej X zaworu dennego HWV 215/1– DN80  

przez naciągnięcie linki stalowej.  
 
4. Poruszać ręczną pompą hydrauliczną T aż do wystąpienia wzrastającego oporu, 

pojawienia się odgłosu zadziałania zaworu przelewowego i spadku oporu. Potem 
wykonać jeszcze 20 do 30 ruchów dźwignią ręczną F pompy T, aby całe powietrze 
znajdujące się w układzie hydraulicznym wydostało się przez zawór przelewowy. 

 
 
5. Sprawdzić poziom oleju bagnetem umieszczonym w korku S, w razie potrzeby uzupełnić 

i wkręcić korek. Moment dokręcania korka wynosi 20 Nm. 
 
6. Na zakończenie otworzyć system hydrauliczny przez zwolnienie linki stalowej. 
 
Powtórzyć cały proces dla drugiej ręcznej pompy hydraulicznej T. 
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Zabudowa c.d. 

Napełnianie i odpowietrzanie układu wskazań 
 
Przed napełnieniem układu wskazań otworzyć oba zawory denne. 
Rysunki na stronie 4. 
 
1. Otworzyć zawory denne przy użyciu urządzenia uruchamiającego E. 
 
2. Odkręcić o pół obrotu korek odpowietrzający Q na cylindrze wskazującym fazy ciekłej H 

w urządzeniu uruchamiającym E. 
 
3. Do napełnienia hydraulicznego układu wskazań należy podłączyć do przyłącza I zaworu 

dennego fazy ciekłej zewnętrzną ręczną pompę hydrauliczną z manometrem (zakres 
pomiarowy 0-20 bar) i pompować tak długo, aż przez korek odpowietrzający Q na 
cylindrze wskazującym H zacznie wypływać olej bez pęcherzyków powietrza. 

 
4. Dokręcić korek odpowietrzający Q. 
 
5. Pompować zewnętrzną ręczną pompą nadal, aż tłoczki wskazujące O wysuną się 

całkowicie i manometr wskaże nadciśnienie 10 do 20 bar. 
 
6. Odłączyć zewnętrzną pompę od przyłącza I zaworu dennego i otworzyć układ 

hydrauliczny przez zwolnienie linki stalowej. Zawór denny zamknie się samoczynnie. 
 
Przy układzie wskazań dla fazy gazowej należy postępować analogicznie jak przy 
napełnianiu i odpowietrzaniu układu dla fazy ciekłej. 
 

Próba działania 
Próbę należy przeprowadzić dla obu urządzeń uruchamiających E. 
Rysunki na stronach 4 i 25. 
 
1. Zamknąć zawór kulowy 36 jednostki sterującej X zaworu dennego HWV 215/1– DN80  

przez naciągnięcie linki stalowej. 
 
2. Dźwignią ręczną F pompy hydraulicznej T zabudowanej w urządzeniu uruchamiającym E 

wykonać ok. 6 ruchów , aż do pojawienia się wyraźnego oporu. Tłoczki cylindrów 
wskazań O dla obu zaworów dennych wysuwają się o ok. 46 mm do położenia „Otwarte”. 

 
3. Pozostawić układ w tym stanie przez ok. 2 godziny. W tym czasie nie może nastąpić 

spadek ciśnienia. 
 
4. Sprawdzić szczelność wszystkich przyłączy połączeń i zamknięć. Nie może być 

wycieków oleju. W razie potrzeby dokręcić połączenia. 
 
5. Zluzować linkę napinającą , aby zamknąć zawór sterujący. 
 
6. Zawory denne zamykają się samoczynnie, tłoczki wskazujące O w urządzeniach 

uruchamiających E opadają w dolne położenie. 
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Obsługa 

Praca 
 
Praca przy załadunku/rozładunku zawiera funkcje: 
 

 Otwieranie zaworów dennych 
 Zamykanie zaworów dennych 

 
Otwieranie/zamykanie zaworów dennych może następować przy użyciu jednego z urządzeń 
uruchamiających E umieszczonych po obu stronach zbiornika. 
Rysunek na stronie 4. 
 
Przy otwieraniu urzadzenia uruchamiającego E może być konieczne usunięcie plomby na 
ryglu M. 
 
1. Otworzyć skrzynkę urządzenia uruchamiającego E przez uniesienie i obrócenie rygla M o 

kąt 90o. Klapa opada sama. 
 
2. Wyciągnąć całkowicie dźwignię pompy ręcznej F. 
 
3. Połączyć hak szynowy C (np. hak VZ10) z linką stalową, naciągnąć linkę i zaczepić hak o 

szynę. Zawór kulowy w jednostce sterującej X zaworu dennego zostaje zamknięty i układ 
hydrauliczny jest gotów do pracy. 

 
4. Dźwignią ręczną pompy F wykonać ok. 6 suwów aby w układzie hydraulicznym powstało 

ciśnienie i oba zawory denne otworzyły się jednocześnie i całkowicie. Położenie zaworów 
jest pokazywane przez całkowicie wysunięte tłoczki O cylindrów wskazujących H (skok 
tłoczków ok. 46 mm). 

 
5. Po otwarciu bocznych zaworów odcinających A rozpoczyna się napełnianie/opróżnianie 

zbiornika. 
 
6. Nie używaną dźwignię ręczną pompy hydraulicznej F należy schować do położenia 

wyjściowego. 
 

  Uwaga 
Jeśli jedno urządzenie uruchamiające zostało otwarte w celu operowania 
systemem załadunkowym, klapa drugiego urządzenia nie da się otworzyć gdy 
zawory denne są otwarte!  
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Obsługa c.d. 
 
Praca c.d. 
 
Zamknięcie zaworów dennych następuje natychmiast po zakończeniu napełniania lub 
opróżniania. 
Rysunki na stronie 4. 
1. Aby zamknąć zawory denne należy wyczepić hak szynowy C z szyny. Następuje 

zwolnienie linki stalowej i otwarcie zaworu kulowego w jednostce sterującej X. Układ 
hydrauliczny zostaje otwarty, ciśnienie spada gwałtownie i następuje szybkie zamknięcie 
obu zaworów dennych. Zamknięcie zaworów dennych stwierdza się na podstawie 
wskazań tłoczków O cylindrów wskazujących H. Oba tłoczki muszą opaść (schować się). 

 
2. Zamknąć i zaryglować pokrywę urządzenia uruchamiającego E. 
 
 
3. Proces napełniania lub opróżniania kończy się zamknięciem zaworów odcinających A i  

założeniem pokryw zaślepiających. 
 

  Uwaga 
 
 

Jeśli pokrywa urządzenia uruchamiającego nie daje się zamknąć, oznacza to , 
że oba zawory denne pozostają otwarte ! 
Na wewnętrznej stronie pokrywy urządzenia uruchamiającego znajduje się 
kabłąk. Jego zadaniem jest nie pozwolić na zamknięcie pokrywy dopóki zawory 
denne są otwarte. Dopiero, gdy tłoczki cylindrów wskazujących opadną pokrywa 
pozwala się zamknąć. Przyczyna zakłócenia musi być bezwzględnie ustalona i 
usunięta. 

 
Jeśli jedno urządzenie uruchamiające zostało otwarte w celu operowania 
systemem załadunkowym, klapa drugiego urządzenia nie da się otworzyć gdy 
zawory denne są otwarte!  
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Obsługa c.d. 

Uruchamianie awaryjne 
Uruchamianie awaryjne zawiera dwie funkcje: 
 

 Otwieranie zaworów dennych 
 Zamykanie zaworów dennych 

 
Jeśli konieczne jest otwarcie obu zaworów dennych z użyciem uruchamiania awaryjnego, to 
w pierwszej kolejności należy otworzyć zawór denny fazy gazowej, a następnie zawór denny 
fazy ciekłej. 
Rysunki na stronie 4. 
 
1. Wykręcić korki zamykające J otwory w dnach cylindrów napędu hydraulicznego B. 

Możliwy jest wyciek niewielkiej ilości oleju. Korki J schować do urządzenia 
uruchamiającego E. 

 
2. Wyjąć z jednego z urządzeń uruchamiających E niezbędne jedną lub dwie śruby 

otwierania awaryjnego K i nasmarować typowym środkiem przeznaczonym do tego celu. 
Śruby są wkręcone jedna pod drugą w tylną ścianę urządzenia uruchamiającego E. 

 
 
3. Otworzyć zawór denny wkręcając śrubę otwierania awaryjnego K w otwór gwintowany w 

dnie cylindra napędu hydraulicznego B. 
 
4. Po otwarciu bocznych zaworów odcinających A można rozpoczynać proces napełniania 

lub opróżniania.   
 

  Uwaga 
Uruchamianie awaryjne może być stosowany tylko wtedy, gdy obie ręczne 
pompy hydrauliczne są niesprawne albo ciśnienie w układzie hydraulicznym z 
innego powodu jest niewystarczające do otwarcia jednego lub obu zaworów 
dennych. 

 
Przy użyciu otwierania awaryjnego szybkie zamknięcie jest niemożliwe. 
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Obsługa c.d. 
 
Uruchamianie awaryjne c.d. 
 
Jeśli konieczne jest zamknięcie obu zaworów dennych z użyciem uruchamiania awaryjnego, 
to w pierwszej kolejności należy zamknąć zawór denny fazy ciekłej, a następnie zawór denny 
fazy gazowej. 
Rysunki na stronie 4. 
 
1. Zawór denny zostanie zamknięty, gdy śruba otwierania awaryjnego K zostanie 

wykręcona z otworu w dnie cylindra napędu. Zawór jest zamykany przez sprężynę 
naciskową znajdującą się w zaworze. 

 
2. Śruby otwierania awaryjnego K należy po użyciu ponownie wkręcić w otwory gwintowane 

na tylnej ścianie skrzynki urządzenia uruchamiającego E. 
 
 
3. Proces napełniania lub opróżniania kończy się zamknięciem zaworów odcinających A i  

założeniem pokryw zaślepiających. 
 
4. Uszkodzone zawory denne należy w sposób trwały oznakować, aby zapobiec 

nieprzewidzianemu ponownemu użyciu. Nie wolno wkręcać korków zamykających J w 
niesprawne zawory denne. 

 
 
5. Przyczynę niesprawności powinien stwierdzić i usunąć wykwalifikowany personel. 
 

  Uwaga  
Przy użyciu otwierania awaryjnego szybkie zamknięcie jest niemożliwe. 

 
Po użyciu otwierania awaryjnego w jednym lub w obu zaworach należy ustalić 
przyczynę problemu i usunąć ją. Wielokrotne lub długotrwałe używanie tej funkcji 
jest niezgodne z przeznaczeniem. Powstałe wskutek tego ryzyko obciąża 
użytkownika. Producent nie bierze odpowiedzialności za powstałe szkody. 
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Konserwacja 

Zawory denne HWV 205/1-DN80 , HWV 215/1-DN80 
Rodzaj obsługi Przedział czasowy Czynności 

Kontrola uszczelki 
grzyba zaworu 31 

W miarę potrzeb,  
nie rzadziej niż przy 

rewizji głównej  
(co 4 lata) 

Sprawdzenie nasady zaworu pod kątem szczelności. 
W przypadku przecieków należy wymienić uszczelkę 

grzyba zaworu zgodnie z rozdziałem Naprawa 

Wymiana uszczelki 
grzyba zaworu 31 

Rewizja główna 
(co 4 lata) 

Uszczelkę grzyba zaworu wymienić zgodnie z 
rozdziałem Naprawa 

Kontrola cylindra 
napędu 
hydraulicznego B 

W miarę potrzeb,  
nie rzadziej niż przy 

rewizji głównej  
(co 4 lata) 

Sprawdzić miejsce połączenia między korpusem i 
cylindrem napędowym. W przypadku wycieków oleju 
należy wymienić uszczelkę PTFE i O-ring zgodnie z 

rozdziałem Naprawa. 

Kontrola momentu 
dokręcania 50 Nm 14

W miarę potrzeb,  
nie rzadziej niż przy 

rewizji głównej  
(co 4 lata) 

Należy sprawdzić moment dokręcenia 50 Nm dla 
czterech śrub z łbem sześciokątnym mocujących 

cylinder napędowy. W razie potrzeby śruby dokręcić. 

Kontrola momentu 
dokręcania 120 Nm 
22 , 34 

W miarę potrzeb,  
nie rzadziej niż przy 

rewizji głównej  
(co 4 lata) 

Należy sprawdzić moment dokręcenia 120 Nm dla 
sześciu śrub z łbem sześciokątnym mocujących 

korpus i dwóch nakrętek sześciokątnych mocujących 
jednostkę sterującą. W razie potrzeby śruby dokręcić. 

Kontrola oporu ruchu 
wałka sterującego 
zaworu kulowego 36 

W miarę potrzeb,  
nie rzadziej niż przy 

rewizji głównej  
(co 4 lata) 

Należy sprawdzić, czy wałek sterujący daje się łatwo 
poruszać. W przypadku oporów, użyć typowego smaru 

przeznaczonego do takiego celu. 

Wymiana uszczelki 
tłoka 18 

W miarę potrzeb,  
nie rzadziej  
niż co 8 lat 

Uszczelkę tłoczka wymienić zgodnie z rozdziałem 
Naprawa 
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Konserwacja c.d. 

Urządzenie uruchamiające BV110 
 

Rodzaj obsługi Przedział czasowy Czynności 

Kontrola poziomu 
oleju 

W miarę potrzeb,  
nie rzadziej niż przy 

rewizji głównej  
(co 4 lata) 

Poziom oleju w zbiorniku ręcznej pompy hydraulicznej 
musi znajdować się powyżej dolnego znaku na miarce 

bagnetowej. 

Kontrola szczelności 

W miarę potrzeb,  
nie rzadziej niż przy 

rewizji głównej  
(co 4 lata) 

W miejscach połączeń nie może być śladów oleju.. W 
razie konieczności dokręcić połączenia. 

Kontrola skoku 
zaworu 

W miarę potrzeb,  
nie rzadziej niż przy 

rewizji głównej  
(co 4 lata) 

Oba tłoczki wskaźnikowe muszą się całkowicie 
wysunąć (ok. 46 mm) po wykonaniu ok. 6 ruchów 

ręczną pompą hydrauliczną przy zamkniętym układzie 
hydraulicznym. 

Kontrola utrzymania 
ciśnienia 

W miarę potrzeb,  
nie rzadziej niż przy 

rewizji głównej  
(co 4 lata) 

Oba zawory denne muszą przez dwie godziny 
pozostać otwarte i utrzymać stałe ciśnienie przy 

zamkniętym układzie hydraulicznym. 

Kontrola szybkiego 
zamknięcia 

W miarę potrzeb,  
nie rzadziej niż przy 

rewizji głównej  
(co 4 lata) 

Po zwolnieniu linki stalowej musi nastąpić szybkie 
zamknięcie w ciągu jednej sekundy i oba tłoczki 

wskaźnikowe muszą przesunąć się do dolnego znaku.

Kontrola 
kompletności 

W miarę potrzeb,  
nie rzadziej niż przy 

rewizji głównej  
(co 4 lata) 

W obu urządzeniach uruchamiających muszą być po 
dwie śruby otwierania awaryjnego, wkręcone w otwory 

na tylnych ściankach. 

 

Przewody połączeniowe 
 

Rodzaj obsługi Przedział czasowy Czynności 

Kontrola szczelności 

W miarę potrzeb,  
nie rzadziej niż przy 

rewizji głównej  
(co 4 lata) 

W miejscach połączeń i na trójnikach nie może być 
śladów oleju. W razie potrzeby połączenia należy 

dokręcić. 
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Naprawa 

Hydrauliczny system załadunkowy HV 215 
Opisane poniżej czynności naprawcze obowiązują : 
 

 Dla przeglądów ramach rewizji głównej 
 Przy naprawach związanych z nieszczelnościami lub innymi niesprawnościami 

 
Naprawa obejmuje prace przy zaworach HWV 205/1-DN80 i HWV 215/1-DN80. Urządzenie 
uruchamiające BV 110 jest bezobsługowe. 
 
Zawory denne HWV 205/1-DN80 i HWV 215/1-DN80 mogą być w ramach przeglądu 
zdemontowane i sprawdzone pod kątem zużycia i uszkodzeń. 
 
Części zużywające się jak np. uszczelki nie mogą być ponownie używane. Zużyte lub 
uszkodzone części należy po stwierdzeniu przyczyny i jej usunięciu zastąpić nowymi, 
oryginalnymi częściami z Gestry. 
 
Gestra dostarcza następujące zestawy uszczelnień: 
 
1. Numer zestawu: 049387 

 1 uszczelka grzyba zaworu PTFE 31 
 2 uszczelki φ 125 6 , 8 

 
2. Numer zestawu: 049395 

 1 uszczelka grzyba zaworu CR 31 
 2 uszczelki φ 125 6 , 8 

 
3. Numer zestawu: 049564 

 1 uszczelka 11 
 
4. Numer zestawu: 049563 

 1 uszczelka tłoka 13 
 1 pierścień 21 
 2 O-ringi 18 , 19 
 1 uszczelka 11 
 1 uszczelka 16 

 
Zmiany konstrukcyjne mogą nastąpić tylko za pisemną zgodą producenta. 
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Naprawa c.d. 

Wymiana uszczelki grzyba zaworu 
 
Nasada zaworu może nastąpić bezpośrednio wewnątrz zbiornika. Nie jest to wariant 
zalecany, gdyż nie można wykonać wtedy żadnych innych czynności obsługowych przy 
zaworze dennym, przewodach przyłączeniowych i systemie hydraulicznym. 
 
Jeśli demontaż jest możliwy tylko od zewnątrz, należy wykonać następujące czynności: 
Rysunki są na stronach 4, 6 i 21. 
 
1. W pierwszej kolejności odłączyć wszystkie przyłącza cylindrów napędowych B. Możliwy 

jest przy tym wyciek  niewielkiej ilości oleju. Olej należy zebrać i odpowiednio 
zutylizować. 

2. Odłączyć trójnik wylotowy od korpusu zaworu, jeśli to możliwe. 
3. W celu zdemontowania korpusu z cylindrem napędowym B odkręcić 6 śrub z łbem 

sześciokątnym 22 na korpusie i zdjąć całość. Uszczelkę 8 wyrzucić. 
4. Nasadę zaworu zdjąć po wykręceniu 12 śrub z łbem walcowym, z gniazdem 

sześciokątnym 23 z kołnierza blokowego. Jako środka pomocniczego można użyć dwóch 
śrub z łbem sześciokątnym M10 wkręcanymi w przeznaczone do tego otwory w kołnierzu  
nasady. Te śruby nie wchodzą w skład dostawy. Uszczelkę 6 należy wyrzucić. 

 
Demontaż nasady zaworu należy wykonać w następującej kolejności: 
Rysunki na stronie 42 
 
1. Wkręcić śrubę w otwór gwintowany w wałku prowadzącym grzyba zaworu 25 aby 

połączyć grzyb zaworu 25 z pokrywą sprężyny 3. W ten sposób sprężyna naciskowa 26 
pozostanie napięta i zabezpieczona. Należy użyć śruby z łbem sześciokątnym M12 i 
odpowiedniej podkładki zgodnej z normą ISO 7089-12. Śruba i podkładka nie wchodzą w 
skład dostawy Gestra. 

 
2. Wykręcić 6 śrub  z  łbem sześciokątnym  1  wraz z podkładkami sprężystymi 2 ze sworzni 

4.  Wyjąć grzyb zaworu 25 wraz z pokrywą sprężyny 3 i sprężyną naciskową 26 z 
kołnierza nasady 26. 

 
3. Usunąć pierścień zabezpieczający 28 i podkładkę 27. 
 
4. Po wykręceniu czterech śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym 29 można 

zdjąć podkładkę 30 i usunąć uszczelkę grzyba zaworu 31. 
 
Po demontażu wszystkie części należy starannie oczyścić. 
 

 Ostrzeżenie 
 
                  Nie wolno zbliżać się z otwartym ogniem ! 
 

Przy wszelkich robotach wewnątrz zbiornika należy zapewnić wystarczające     
przewietrzanie i usuwanie gazów. Należy przestrzegać dopuszczalnych wartości 
NDS dla powietrza, którym oddycha obsługa. 
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Naprawa c.d. 
 
Wymiana uszczelki grzyba zaworu c.d. 
 
Montaż nasady zaworu przebiega w kolejności odwrotnej do demontażu: 
Rysunek poniżej 

1. Uszczelkę grzyba zaworu 31 położyć na grzybie zaworu 25 i przymocować używając 
czterech śrub z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym 29 i podkładki 30. Moment 
dokręcania 15 Nm. Śruby nasmarować typowym środkiem przeznaczonym do tego celu. 
Dokręcać stopniowo, „na krzyż”. 

 
2. Założyć podkładkę 27 i zabezpieczyć ją pierścieniem zabezpieczającym 28. 
 
3. Umieścić grzyb zaworu 25 wraz ze sprężyną naciskową 26 i pokrywą sprężyny 3 na 

kołnierzu nasady 7. 

4. Wkręcić 6 śrub z łbem walcowym 1 wraz z podkładkami sprężystymi 2 w sworznie 4. 
Moment dokręcania 25 Nm. Śruby nasmarować typowym środkiem przeznaczonym do 
tego celu. Dokręcać stopniowo, „na krzyż”. 

5. Wykręcić z grzyba zaworu 25 śrubę używaną do zabezpieczenia sprężyny 26 przy 
demontażu. 

 
Przy montażu zaworu dennego z zewnątrz stosować się do instrukcji zawartych w rozdziale 
Zabudowa (patrz strona 19 dla HWV 205/1-DN80 i strona 22 dla HWV 215/1-DN80). 
 

  Uwaga 
 

Bezwzględnie dotrzymać podanych momentów dokręcania ! 
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Naprawa c.d. 

Naprawa kołnierza nasady 
W przypadku niewielkich uszkodzeń powierzchni uszczelniającej kołnierza nasady można go 
zdemontować i naprawić stosując się do poniższego rysunku. 
 
W tym celu proponuje się następującą procedurę demontażu kołnierza nasady. Rysunek na 
stronie 42. 
 
1. Wymontować zespół korpusu wraz z cylindrem napędowym. 
 
2. Zdemontować kołnierz nasady po odkręceniu 12 śrub z łbem walcowym z gniazdem 

sześciokątnym 23 wraz z podkładkami sprężystymi 24. Uszczelkę 6 należy wyrzucić. 
 
3. Wykręcić 6 sworzni 4 wraz z tulejkami 5 z kołnierza 7. 
 
Montaż przebiega w kolejności odwrotnej do demontażu: 
Rysunek na stronie 46 
 
1. Wsunąć tulejki 5 na sześć sworzni 4 i dokręcić do kołnierza nasady 6. Moment 

dokręcania 25 Nm. Śruby nasmarować typowym środkiem przeznaczonym do tego celu. 
Dokręcać stopniowo, „na krzyż”. 

 
2. Następnie zmontować nasadę zaworu zgodnie z podaną procedurą (patrz strona 42). 
 
3. Założyć nową uszczelkę 6 na kołnierz nasady 7. 
 
4. Przymocować nasadę zaworu do kołnierza blokowego używając dwunastu śrub z łbem 

walcowym z gniazdem sześciokątnym 23 i podkładek sprężystych 24. Moment 
dokręcania 120 Nm. Śruby nasmarować typowym środkiem przeznaczonym do tego celu. 
Dokręcać stopniowo, „na krzyż”. 

 

  Uwaga 
 

Bezwzględnie dotrzymać podanych momentów dokręcania ! 
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Naprawa c.d. 

Wymiana uszczelnień w cylindrze napędowym 
Cylinder napędowy może być zdemontowany w następującej kolejności: 
Rysunki na stronie 6 i 45 
 
1. Jeśli cylinder napędowy jest jeszcze połączony z przewodami , najpierw należy odkręcić 

przyłącza 32. Możliwy jest przy tym wyciek  niewielkiej ilości oleju. Olej należy zebrać i 
odpowiednio zutylizować. 

  
2. Wykręcić cztery śruby z łbem sześciokątnym 14 i zdjąć cylinder napędowy. 
 
3. Po wykręceniu korka 15 wraz z uszczelką 16 można przez otwór w dnie cylindra 

ostrożnie wypchnąć, używając odpowiedniego narzędzia, zespół tłoka 12, popychacza 9 i 
mieszka sprężystego 10. 

 
4. Usunąć zespół uszczelnień tłoka 13. 
 
5. Wysunąć tłok 12 z mieszka sprężystego 10. 
 
6. Po wyjęciu pierścienia zabezpieczającego 17 z mieszka sprężystego 10 można 

wyciągnąć tuleję 20. Następnie można usunąć O-ring 19 i pierścień 21. 
 
7. Usunąć O-ring 18 z cylindra napędowego. 
 
Aby zmontować cylinder napędowy należy wykonać następujące kroki: 
Rysunek na stronie 45 
 
1. Założyć nowy O-ring 18 w cylindrze napędowym. 
 
2. Założyć pierścień 21 i O-ring 19 w mieszku sprężystym 10. Następnie wsunąć tulejkę 20 

do mieszka sprężystego 10 i zabezpieczyć ją pierścieniem 17. 
 
3. Wsunąć zespół uszczelnień tłoka 13 na tłok 12. 
 
4. Umieścić tłok 12 w mieszku sprężystym 10. Zespół uszczelnień tłoka 13 nasmarować 

lekko olejem hydraulicznym. Całość umieścić w cylindrze napędowym. 
 
5. Wkręcić korek 15 z uszczelką 16 do cylindra napędowego. 
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Naprawa c.d. 
 
Wymiana uszczelnień cylindra napędowego c.d. 
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Naprawa c.d. 

Wymiana jednostki sterującej zaworu dennego 
W jednostce sterującej wymienia się zawór kulowy z linką stalową. 
 
W tym celu proponuje się następującą procedurę demontażu: 
Rysunek poniżej 
 
1. Odczepić sprężynę naciągową 42 od dźwigni zaworu kulowego 36. 
 
2. Odłączyć przyłącza hydrauliczne 41. 
 
3. Odkręcić obie nakrętki sześciokątne 39 wraz  podkładkami sprężystymi 40 i zdjąć zawór 

kulowy 36. 
 
Dla montażu zaleca się następujące postępowanie: 
 
1. Zawór kulowy 36 przymocować do wspornika 37 używając dwóch nakrętek 

sześciokątnych 39 i  podkładek sprężystych 40. Moment dokręcania 25 Nm. 
 
2. Podłączyć przyłącza hydrauliczne 41. 
 
3. Zaczepić sprężynę naciągową 42 za dźwignię zaworu kulowego 36. 
 

  Uwaga 
 

Bezwzględnie dotrzymać podanych momentów dokręcania ! 
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Załącznik 

Wersja 
 

Indeks Opis Data 

00 Wydanie instrukcji 03-04-17 

 


